
وآتينا عيسى بن مريم  ((إىل أن وصل الدور إىل:  )) وقفينا من بعده بالرسل (( وهلذا قال: ؛فإنه حيكم بشريعته

  ألنه ليس له أب.  ؛نسبه إىل أمه )) عيسى بن مريم ((وقوله:  ؛مبعىن أعطيناه وهو إيتاء شرعي هآتينا )) البينات

فما هي هذه اآليات  ؛هذه صفة ملوصوف حمذوف تقديره: اآليات البينات )) البينات ((وقوله سبحانه وتعاىل: 

 ؛هذا هذا ،أو أا هذا وهذا؟ كالمها ؟أو أا اإلجنيل ؟هل هي املعجزات اليت ذكر اهللا يف سورة املائدة البينات؟

من إخراجهم مثل إحياء املوتى  ؛اإلجنيل بينات وكذالك اآليات احلسية اليت هي املعجزات هي أيضا بيناتف

ويف  )) اهللا يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن  (( ،األبرصو  إبراء األكمه ،القبور

اآليات اليت أوتيها عيسى بن مرمي من كل هذه   ؛يعين يطري بالفعل )) فيكون طائرا بإذن اهللا (( :القراءة الثانية

ألن مثل ما جاء به ال  ؛ينات اليت تبني الظاهرات اليت تدل على أنه نيبيعين اآليات الب ؛آتيناه البينات وهلذا قال:

ذكر أهل العلم أنه يف عهد عيسى صلى اهللا عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء  دوق ؛بشرال يقدر عليه ميكن أن

بل وال ميكن أن يبقوا  ؛وال أن حييوا املوتى ،كمه واألبرصاألأن يربئوا لكن األطباء مهما ارتقوا ال ميكن  ؛عظيما

 (())  وأيدناه بروح القدس ((        طيب ؛فضال عن أن يردوا إليه روحه بعد موته نعم؟ حياة من حضره املوت

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا  كقوله تعاىل: ((  ؛قويناه )) أيدناه (( )) أيدناه بروح القدسو 

والسماء بنيناها  األيد مبعىن القوة كما قال اهللا: (( من نهألاشتقاقه  وهو معروف م؛))  أي قويناهم عليه ظاهرين

أي  ؛من باب إضافة املوصوف إىل صفته )) بروح القدس ((فمعىن أيدناه قويناه. وقوله:  ؛)) أي بقوة بأيد

اختلف يف ذلك املفسرون فقيل إن املراد  ؟ما املعىن بروح القدس ؛والقدس مبعىن الطاهر ،والقدس ؛بالروح املقدس

 يعين حائض؛ مثمن صلب ذكر وال خرجت من رحم طا درتألا روح قدسية طاهرة نعم؟ ما حت ؛روح عيسى

  .سبقهكونه جاء بدون أب بأي قويناه  )) أيدناه بروح القدس ((فهو مطهر فيكون هذا 

أوحينا كذلك و أي باإلجنيل ألن الوحي روح كما قال اهللا تعاىل: ((  )) روح القدس بـ((الثاين أن املراد والقول 

  .))  روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان

)) يعين بروح اهللا  ونفخنا فيها من روحنا يعين كقوله: (( ،روحه مضافة إىل اهللا )) روح القدس بـ((املراد  :وقيل

  إىل صفته بل من باب إضافة املخلوق إىل خالقه هذا هو الكالم.  املوصوف إضافةفعليه ما تكون من باب 

 نزل به الروح األمين على قلبك لقوله تعاىل: (( ؛جربيل عليه السالم )) روح القدس ـ((والقول الرابع أن املراد ب

يهجوا )) وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت وهو  تنزل المالئكة والروح فيها)) وقوله: (( 

 وهذا أصح األقوال أن املراد بروح القدس أنه مؤيد جبربيل ؛أي جبربيل ) اللهم أيده بروح القدس ( :للمشركني

فصارت األقوال أربعة أحدها أوال: أن  ؛يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه احلجة على أدائه عليه الصالة والسالم 



تكون من باب إضافة املخلوق  القول  وعلى هذا ؛مضافة إىل اهللاح رو  ،روح القدس أي الروح اليت مضافة إىل اهللا

  س ملك قدوس.و س وقددواهللا تبارك وتعاىل ق ،هإىل خالق

  اإلجنيل ألن الوحي روح.  )) روح القدس ـ((املراد ب :ثانيا 

 اروحه هو املقدسة فليست من باب إضافة هي الروح هي روحه لكن )) روح القدس ((أن املراد ب :وثالثا

قول األول هنا إم جيعلون القول األول جيعلون القدس اهللا وهؤالء جيعلون القدس الفرق بينها وبني ال ؛ليست

  نفس الروح.

س سواء قلنا الروح ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القد ؛والقول الرابع أصحها أنه جربيل 

ألن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا والتأييد  ؛مؤيدا ا ذلك لكونهلفإنه ال وجه  ؛املقدسة أو روح اهللا

وأما القول بأنه اإلجنيل يعين أيد باإلجنيل فيضعفه قوله  ؛تأييدالمقارنا له يف وقت  ،بالشيء يكون الشيء مقارنا له

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب  ذكر نعمتي عليك إذاتعاىل: (( 

 ((     :مع قوله )) علمتك الكتاب والحكمة واإلنجيل ((املعىن  يصريف )) والحكمة والتوراة واإلنجيل

والقرآن إذا أمكن أن جيعل الكالم تأسيسا فهو أوىل  ؛يكون هذا شبه تكرار تكون شبه تكرار )) أيدتك باإلنجيل

 أن يكون الكالم تأسيسا كل مجلة هلا معىن مستقل أو نيغريه إذا دار األمر بو من أن يكون تأكيدا حىت القرآن 

وهذا الذي أرجحناه هو الذي رجحه ابن جرير  ؛تأكيدا كل مجلة مبعىن اجلملة األخرى فاألوىل أن يكون تأسيسا

   القدس من ؟ جربيل عليه الصالة والسالم.روح ري أن املراد بوابن كث

وجاءت الرسل  ،وأيده بروح القدس ،وآتى عيسى بن مرمي البينات ،طيب هنا بني اهللا أنه آتى موسى الكتاب 

  متتابعة فماذا كان حال بين إسرائيل مع هؤالء الرسل املؤيدين؟ 

كلما أداة تكرار هي   )) أفكلما (())  فسكم استكبرتمم رسول بما ال تهوى أنكأفكلما جاء اجلواب: (( 

إن هؤالء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح ((  :وعليه نقول ؛شرطية تفيد التكرار ،شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار

ال تريد  )) تهوى ال ((أي بشرع  )) بما (( ؛)) من أين ؟ من اهللا، رسول من اهللا رسولأفكلما جاءكم 

ويف  ؛جواب الشرط )) استكبرتم ((فعل الشرط و )) جاء (( ؛هذا جواب الشرط )) استكبرتم (( ؛أنفسكم

كلما   تأنوا دليل على أم يبادرون الرسل بأي شيء؟ باالستكبار ما )) استكبرتم رسول أفكلما جاءكم ((قوله: 

كلما وجد   ،ألن هذا نتيجة ترتب اجلزاء على الشرط أن يكون اجلزاء عقيبا للشرط ؛جاءهم استكربوا على طول

 ؛كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم استكربوا  ،إذا كلما جاء هؤالء بين اإلسرائيليني ؛الشرط وجد اجلزاء فورا

ولكن مل يقبلوه ألنه  ،وا الإذا جاءهم رسول مبا وى أنفسهم مفهوم اآلية أم ال يستكربون ولكن ال ألم قبل



والعابد هللا سبحانه وتعاىل واه  ؛إذا هؤالء ما عبدوا اهللا داهم ولكن واهمف ؛رسول بل ألنه واهم أنفسهم

وال فرق يف العبادة بني أن تكون عقيدة أو  ؛ىليس بعابد بل إن العابد هللا حقا هو الذي يعبد اهللا باهلدى ال باهلو 

فاإلنسان ما يقبل من العقيدة إال ما دله عليه عقله كما يزعم هل يكون مؤمنا  ،م؟ ال فرققوال أو عمال فهمت

 ؛العقل ينكر هذا الشيء ،الذي يقول ما أؤمن ذه الصفة هللا ألن عقلي ما يقبلها ؛بل هو مستكرب ،حقا؟ ال

 ؛لسنة فهو عقل فاسدإذا ما آمنت بالكتاب آمنت بالعقل عقلك ومعلوم أن كل عقل خيالف القرآن وا :قولن

كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل   ؛وهلذا ينعى اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء املكذبني للكتاب والسنة بأم ال يعقلون

وهو خيالف الكتاب والسنة فإنه ال يعترب عقال وهذا حق ألن العقل كما قال ابن تيمية رمحه اهللا يقول: النقل 

ما فيه شبهات أو الذي الص اخللصحيح يوافق العقل الصريح يعين الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل ا

  شهوات. 

 ولكن هل هذا  ؛وى أنفسهم ما استكربوا عن قبولهإذا نقول هؤالء اجلماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول مبا

يشبههم يف هذه ن مهل يف هذه األمة  ؛همءإمنا آمنوا مبا يطابق أهوا ،دليل على أم يؤمنون ألنه نيب ؟ ال

يف  ويؤولون يلونالناحية؟ نعم يف كثري يف كثري من يشبههم يف العقيديات ويف العمليات نعم؟ كثري من الناس يتح

حيلون عليه توفيهم من يتحيل بالعمليات حيرم اهللا شيئا مثال مث ي ،يدة يف األمساء والصفات كما مر علينا كثرياالعق

وإذا  ،هم يرتاحون له وتنشرح به صدورهمءوإذا جاءهم أمر يطابق أهوا ،ذابتحليله وحيرفون النصوص من أجل ه

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك وقد قال اهللا تعاىل: ((  ؛جاء أمر ال يوافق أهواءهم والعياذ باهللا يضيقون به

 يكون ما يكفي أن ال )) يعين فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

انقياد تام ويسلموا  :والثالث ؛االنشراح وأن ال يكون حرج :والثاين كيم؛فيك حرج بعد البد من ثالثة أمور: حت

هؤالء يف هذه األمة من  ؛إذا فقد واحد من هذه األمور الثالثة فإن اإلميان ناقص وقد يزول بالكلية ؛تسليما

   ؛عملياتاليشاهم كثريا يف العقيديات قلت ويف 

  مقابلها؟ الطالب: 

  نعم؟ ويش تقصد مقابلها؟ الشيخ : 

  ؛ هو اجلواب كلما جاءهم استكربوا ؟يعين استكبار: الطالب

  العطف  ال قصدي الذي بعد :الطالب

أول اجلملة وتكون على  ةإما أن اهلمزة داخل :هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويني فيها قوالن الشيخ : 

أو أن اهلمزة يف أثناء اجلملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة  ؛اهلمزة حمذوفة تقدر مبا يناسب املقام اجلملة اليت دخلتها



احلقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير يف ألن األول ؛ كلما جاءكم وقلنا لكم إن هذا أسهلأف :عن مكاا وأصلها

  الشيء املناسب .

والعلو والرتفع على  ، سلك طريق الكربياءسلك طريق الكربياءأي ما معىن استكرب؟  )) استكبرتم ((وقوله تعاىل: 

 ؛واالستكبار ،ألنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئني مها: اجلحد ؛ما جاءت به الرسل وهذا أحد قسمي الكفر

ع يعود إىل هذين األمرين إما اجلحد وإما االستكبار لكنه أنواع ، أنوا  هلو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدت

تم طريق الكربياء والعلو والرتفع سلكويش معىن استكربمت؟  )) استكبرتم (( ؛وأفراد إمنا ما خيرج عن هذين األمرين

  عما جاءت به هؤالء الرسل. 

  اجلحد هو االستكبار؟ الطالب:

  ؟ ......كيف اجلحد استكبار وكذلك أيضا   ،ال الشيخ :

  ؟   . . .وكذلك شيخ يدل على: الطالب

أي نعم يدل على شيئني إما تكذيب وإما استكبار فالتكذيب واضح أن يقول هذا كذب وهذا غالبا  الشيخ :

ويصدق بأنه واجب وأنه جاء به  ،يكون يف األخبار واالستكبار يكون يف األعمال يقال مثال افعل ولكنه ال يفعل

  نه يستكرب عنه ما يفعله.لكالشرع و 

  شيخ ما هو االستهزاء؟  الطالب:

ألن  ؛والغالب أنه يكون من قبل االستكبار ين إما أنه مكذباالستهزاء ما خيرج عن هذا األمر   الشيخ :

  مستصغر له وحمتقر له. املستهزئ بالشيء

  شيخ اجلحد هو االستكبار؟: الطالب 

  اجلحد هو التكذيب  الشيخ :

  حقيقة هو االستكبار ؟ : الطالب 

أن اإلنسان يصدق ولكنه ال  معناها مع التسليم االستكبار معناهال ما هو استكبار أنه يكون استكبار  الشيخ :

                                                     . ادوالتكذيب أن يقول هذا ليس بصحيح هذا ما نقبل ليس بصحيح ما ينق ؛يفعل

طائفة ونصب على أنه مفعول مقدم أليش؟ لكذبتم نعم؟  )) فريقا (())  ذبتماستكبرتم ففريقا ك يقول: ((

                          أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون.  يعين طائفة أخرى تقتلوا وقدم )) وفريقا تقتلون ؛ ((مفعول مقدم لكذبتم

طيب حنن قرأنا من قواعد البالغة أن تقدمي ما حقه التأخري ويش يفيد؟ احلصر يفيد احلصر وهنا فيه تقسيم فريق 

لكننا نقول  ؛آخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر األن الفريق معناها إذا كان يقابل فريق ؛وفريق وهذا ينايف احلصر



إما  :حنصر منهاج هؤالء بالنسبة للرسل يف فريقنياهنا بالنسبة للطرفني يعين معناه  صارحنا فيه يف احلقيقة أن

 مع ،القتل ومنهم من يقتلوم أيضابمنهم من يكذبوم تكذيبا ولكن ما يتعرض هلم  ،مقتولون وإما مكذبون

األول  كون أما   ؛فعل مضارع وذاك فعل ماضي )) تقتلون (( :وقال )) كذبتم (( :وهنا قال ؛ومتكذيب يقتلال

وأما اإلتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل فهو أوال مراعاة  ؛ألنه وقع منهم تكذيب ؛فعال ماضيا فاألمر فيه ظاهر

مث إن بعض العلماء أبدى فيها  ؛ألنه لو قال فريقا قتلتم ما تناسبت مع اليت قبلها واليت بعدها ؛لفواصل اآليات

عليه أن هؤالء اليهود استمر قتلهم حىت بالنسبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم فإم قتلوا الرسول  :نكتة وهي

والسالم يتأثر منه حىت إنه يف مرض موته الصالة والسالم بالسم الذي وضعوه له يف خيرب فإنه مازال عليه الصالة 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات  :قال الزهري ؛ر مينوان انقطاع األأودين وهذا اقال ما زالت أكلة خيرب تع

بسبب أم تسببوا يف قتله وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت يف التعبري ويش هو؟ باملضارع شهيدا 

ن قد يرد عليه ألنه أيضا التكذيب استمر حىت إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أليس كذلك؟ يف القتل وإن كا

نعم؟ يرد على هذا ولكننا نقول إن مالحظة فواصل اآليات عندنا  ؟فلماذا مل يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون

 ؛يراعى يف ذلك استمرار تكذيبهم املقصود به مالحظة استمرار قتلهم األنبياء لكان أيضاأن وهلذا لو كان  ؛أقوى

ألم كذبوا الرسول عالنية واضحة حىت إم يف قصة إسالم عبد اهللا بن سالم ملا شهد للرسول باحلق وكانوا 

قالوا شرنا وابن شرنا  ؟باألول يقولون إنه خرينا وابن خرينا ملا شهد للرسول صلى اهللا عليه وسلم باحلق ويش قالوا

ان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة ملن جاء بيو  على هذا يعين توبيخ ولوم بين إسرائيليف  ؛نعم؟ أثنوا عليه شرا

بالشرائع انقسموا إىل قسمني فيمن جاءهم  ءهم وبالنسبة ملن جاءبالشرائع ففي الشرائع ال يقبلون إال ما وافق أهوا

   مبا ال وى أنفسهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون.

  . . ؟الكذب حاصل منهم ال شك والتقتيل هؤالء يقتلون . . .)) تقتلون ((شيخ قوله: : الطالب

  ما حصل ؟ والقتل الكذبو  الشيخ : 

  حصل : الطالب

  نعم يقتلون األنبياء بغري احلق فيها آيات كثريةالشيخ :   

   صل ال شكاتكذيب حال الطالب :

  حصل والقتلالشيخ :  

  بعضه ال هذا كله حاصل وهذا  الطالب:

   دوا قتله قتلوه كما أم يكذبون مقتولون وأم كل من أراأم ما يظهر منه الذي يظهر منه  الشيخ :  



الطعام يف  بسبب السم الذي وضعته اليهودية يف خيرب قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تويفشيخ  الطالب:

  )) ؟ يعصمك من الناس واهللا ((واهللا يقول: 

التبليغ يعين معناه بلغ وأنت يف حال التبليغ أنت معصوم وهلذا ما أحد  حال. يعصمك من الناس الشيخ :  

   اعتدى عليه يف حال تبليغه فقتله أبدا.

صفة الزمة ن الكذب صار إفيقال  )) تقتلون ((مع  )) كذبتم ((هذا قوله: على  شيخ قلتم يشكل الطالب:

  فال حيتاج أن يبني يف مجلة مستمرة ؟  هلم

مسية تفيد االستمرار أما اجلملة الفعلية فال االملة اجل ألنأما لو كان باجلملة االمسية صح هذا التوجيه  الشيخ :  

  الفعل املضارع  تدل على احلدوث االستمرار. أن مجلة  حىت أم قالوا

  ضارع؟ املاضي ما يكون أهون من امللكن  الطالب:

ما هو ما هو يظهر يل حىت وهلذا فيما يظهر واهللا أعلم إن مراعاة فواصل اآليات هو أقوى شيء  الشيخ :  

   .كونمراعاة اللفظية ت

  ؟ ......... الطالب:

وإن كنت كاذبا اسرتحنا منك فما أضره  واال ال مسهم إياه يقولون إن كنت نبينا فإنه ال يضرك هكذا قالالشيخ :  

   حىت أمت اهللا تعاىل ما أراده من دعوته.

 قلوبنا غلف (( من؟ بنو إسرائيل  )) قالوا (( ؛فاسدةال جةاحل)) نسأل اهللا العافية هذه  وقالوا قلوبنا غلف ((  

مجع أغلف واألغلف معناه الذي عليه الغالف يعين مغلفة ما يصل إليها ما يدعون إليه هؤالء الرسل كقول  ))

 ((         ما هدانا اهللا أفعل كذا نعم؟ وهذا كذب فإن اهللا يقول: أصلي، واهللا ما هدانا اهللا :بعض الناس

إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة  ى اهللا (()) بينا له طريق اخلري وطريق الشر هذا الذي عل وهديناه النجدين

غلف  )) قلوبنا غلف (()) فالذي على اهللا سبحانه وتعاىل أمته بقي ما عليك أنت. هؤالء يقولون:   واألولى

يقولون هذا اعتذارا منهم عن  ؛لف عليه بشيء بغالف مينع من وصول األمور إليهلذي غا مجع أغلف وهو

لو رجعوا إىل فطرم ما   ،تذرون عن قبوله بأن قلوم غلف هل هذا صحيح؟ الأنفسهم يف قبول احلق يعين يع

 )) بل ((       وهلذا قال:  ؛لكن حصل ما صار سببا للغالف على القلوب وهو الكفرو  ؛كانت القلوب غلفا

اإلضراب اإلبطايل وتعرفون أن اإلضراب ينقسم إىل  ؛ضراب االنتقايللإلوبل هنا لإلضراب اإلبطايل ليست 

نه إبطال ما أضرب عنه فهمتم؟ عوإضراب إبطايل يلزم  ؛قسمني إضراب انتقايل ال يلزم منه بطالن ما أضرب عنه

وقال اهللا:  ؛هذا أيش؟ هذا إبطايل يعين أنك أبطلت األول وجعلت احلكم للثاين ،بل عمروا تقول: ضربت زيدا



)) هذا انتقايل يعين إن أحواهلم  علمهم في اآلخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمونبل ادارك (( 

هنا إضراب إبطايل أبطل اهللا ما ادعوه  ـ والعياذ باهللاـ تنقلت بعد علمهم يف اآلخرة مث حصل هلم الشك مث العمى 

مبعىن طردهم وأبعدهم  )) لعنهم (())  بل لعنهم اهللا (( ـ والعياذ باهللاـ وبني السبب احلقيقي وهو لعنة اهللا إياهم 

  ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم؟ ؛الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللامعناه عن رمحته فاللعن 

  بسبب من عند أنفسهم :الطالب 

)) والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا  بل لعنهم اهللا بكفرهم (( كفرهمبسبب كذم و وهو؟ الشيخ : 

)) الذي إذا قرئ عليهم  يكسبون بل ران على قلوبهم ما كانواكال  فطبع على قلوم كما قال اهللا تعاىل: ((

)) ملاذا يقول عن هذه اآليات  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين القرآن قالوا هذا أساطري األولني ((

ليست  )) كال (( :؟ ألنه غلف على قلبه وهلذا أعقبها بقولهملاذا يقول عنها أساطري األولني ،العظيمة املؤثرة املثرية

وقد قلنا كثريا إن اإلنسان إذا  ؛فلم يصلوا إىل احلق ))) بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ((أساطري األولني 

القرآن البد ذا وصل إليه ألن القلب إ ؛قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا وتلك األمثال نضربها ((  أن يؤثر فيه

فإذا مل يتأثر اإلنسان بقراءة  ؛)) فهذا إذ لو نزل ووصل القرآن إىل القلب البد أن يؤثر فيه للناس لعلهم يتفكرون

ني وصول القرآن إىل قلبه أو حال دون وصول القرآن إىل قلبه وهي القرآن فإنه دليل على أن هناك حائال حال ب

.                                           عند اهللا سبحانه وتعاىل ويستغفر ويتوب لعل اهللا تعاىل يزيل عنه هذا األثر فليستعن الذنوب 

)) طيب بكفرهم كفر مصدر مضاف إىل أيش؟ إىل فاعله مضاف إىل فاعله  لعنهم اهللا بكفرهم فقليالبل  ((

   ))  بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ((  ألم كافرون.

  الباء يا شيخ؟  الطالب:

   الباء للسببية. : الشيخ

انتبهوا لآلية هذه قليال ما يؤمنون فيها إشكال هنا ألن  )) فقليال ما يؤمنون (())  فقليال ما يؤمنون قال: (( 

خمرجا عن امللة ألن قليال ما يقتضي أم ما كفروا كفرا  )) قليال ما يؤمنون ((مث قال:  )) بكفرهم ((قوله: 

منهم من قال إن القلة  ؛يؤمنون معناه وفيهم إميان فيهم إميان ولكنه قليل فاختلف العلماء يف ختريج هذه اآلية

يعين قليال  ؟ويش معىن يعود على الفاعل ؛يعود على الفاعل ال على اإلميان يعود على الفاعل ال على اإلميان

املؤمن منهم فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إىل اإلميان لكن العرب يطلقون القليل يريدون به العدم نعم؟ 

فقليال هنا أي عدما إميام  ؛ العريب ومعىن قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبداتعبريال ذاقل ما رأيته قط ه :تقول



وعلى هذين القولني فماء زائدة، زائدة لتأكيد القلة نعم؟  ؛القول الثالث يف املسألة ؛عىن العدممبفريون أن القلة 

وبعضهم  ؛ على املؤمن على الفاعل سواء قلنا يعود على اإلميان أو يعود ، فيؤمنون قليالألن املعىن فيؤمنون قليال

يقول إن ما ليست زائدة بل هي نافيه والتقدير: فما يؤمنون قليال قالوا وهو أيضا على تقدير حمذوف أي وال كثريا  

)) يعين فما يؤمنون قليال وال كثريا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم  ((  كقوله تعاىل: 

ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي  ؛فهم ال يؤمنون قليال وال كثريا ؛لقليل فالكثري من باب أوىليعين إذا فقد منهم ا

رتتب عليه إشكال بالنسبة للقلة يما  ...ناحية املعنوية هذه الوهذا أقرب من  ؛فقلوم غلف ما يصل إليها اخلري

بعدها ما اللغة العربية أن ما النافية ال يعمل  ألنه من املعلوم املقرر يف ؛لكنه مشكل بالنسبة لقواعد اللغة العربية

هذا القائل يقول من قال لكم إن ما النافية ما يعمل ما بعدها فيما  ؛فيما قبلها وهنا عمل ما بعدها فيما قبلها

لكننا ما رأينا أنه عمل مبا بعدها فيما  ،نص من السنة ؟ ويش اجلواب؟ ال ؟عندكم يف هذا نص من القرآن ؟قبلها

مادام أنه  ، هذه اآلية عمل ما بعدها فيما قبلها؛هذه اآلية عمل ما بعدها فيما قبلها ،ا فيقول هو أنا رأيتقبله

قبلها فأين أقول هذه اآلية تدل على أن ما بعدها قد  جاء نص يقول ترى ما النافية ما يعمل الذي بعدها فيماما 

اإلشكال األول أختلص من أن أقول إن ما  :مث إين بقويل هذا أزيل إشكالني ؛يعمل فيما قبلها وال مانع من هذا

األمر أن يف قيقة احلألن  )) قليال (( :إين أختلص من اإلشكال الوارد على كلمة :الثاينو ما زائدة  .....زائدة ألن

إىل الواو  ))؛ ما يؤمنون ((                   ال إىل الفاعل؟ إالقلة عندما نقرأ اآلية تعود إىل من ؟ إىل اإلميان و 

 ؛ كثري  وال إىل الفعل الذي هو إميان؟ حقيقة األمر أا تعود إىل اإلميان مع أن هؤالء ليس عندهم إميان قليل وال

فأنا بسلوكي هذا املسلك أكون قد ختلصت من هذين اإلشكالني وتبقى القلة على ما هي عليه واملعىن: فال 

احتج هؤالء على عدم إميام بأن هذه اآلية على كل حال  ؛منهم عدم الكثري القليل ميؤمنون قليال وإذا عد

 همدعأبو هي كفرهم لعنهم اهللا وطردهم  غلفاءوأن الذي جعلتها  غلفاءقلوم غلف فبني اهللا عزوجل أا ليست 

أما القلوب من حيث هي قلوب فإا منفتحة تفتح  ؛فلهذا ال يصل اإلميان إىل قلوم ؛من رمحته بسبب كفرهم

فأقم وجهك ) وما هي الفطرة؟ ((  مولود يولد على الفطرةكل  ألن الفطرة جبل عليها كل اخللق ( ؛لإلميان

  .)) للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطر  الناس عليها

                                                                     )) ولما جاءهمقال اهللا سبحانه وتعاىل: ((  

  الراجح يا شيخ؟  : الطالب

  هو األقرب.األخري  أنا عندي هذا الوجه أقربواهللا  الشيخ :

  خيالف القواعد . الطالب:



شيخ إذا كان : الطالب   ما خيالف إذا دلت ... على اا تعمل تعمل تقول زيد ما ضربت ويش املانع   الشيخ :

   ؟. . . .فاعل ما تكون الناس الالقليل 

   قليال ؟ ال، يشكل علينا أن اإلنسان تقول فقليل يعين فالذين يؤمنون قليل . الشيخ :

)) إىل  كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواولما جاءهم   ((   

فجاءهم كتاب  ؛كل الرسل السابقني يكذبوم وال يقبلون ما جاءوا به   فاملطا هذه والعياذ باهللا خامتة آخرها.

 )) كفروا به ((، )) كفروا به ((؟  )) لماو (()) وين جواب ولما جاءهم كتاب من عند اهللا ((  من عند اهللا

  وأكد )) كتاب ((وهو القرآن نعم؟ ونكره هنا للتعظيم  )) لما جاءهم كتاب من عند اهللاو  ((هذا اجلواب. 

لكن ما                                  )).                                     من عند اهللا ((تعظيمه بقوله: 

إذا قالوا هذا من كالم حممد صلى اهللا عليه وسلم فما هو الدليل؟ الدليل أن اهللا  ؟هو الدليل على أنه من عند اهللا

الرسول يقول هذا القرآن  ؛شهد له بنصره إياه ،ة والسالم بأنه من عندهسبحانه وتعاىل شهد للرسول عليه الصال

لو كان من عند غري اهللا هل ينتصر به؟ ما يستطيع ما  ؛وأنتصر عليكم ،من عند اهللا وأنا أجاهدكم به وعليه

   بشهادة اهللا لهإذا هو من عند اهللا ؛ينتصر به لو انتصر به لكان معناه أن اهللا ينصر الباطل وهذا مناف حلكمة اهللا

لكن  إىل آخره  )) . ..لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون (( كما قال اهللا تعاىل:

أضافه إىل عند اهللا ألنه كالمه   )) من عند اهللا ((وقوله:   اهللا يشهد مبا أنزل إليك شهادة قوليه وشهادة فعلية.

                                                                                                 كما سيأتينا إن شاء اهللا يف فوائد اآلية. 

  يق القرآن ملا سبقه له وجهان مها: سبق لنا أن قلنا إن معىن تصد ))مصدق(())  مصدق لما معهموقوله: (( 

  تصديق القرآن؟الطالب: 

  الذي ما سبق؟  : الشيخ 

  ؛أنه من عند اهللا: الطالب

  أي نعم  ذكرنا له وجهني؟ :   ال ، يصدق ما سبقالشيخ 

   ؟أول شيء إنه من عند اهللالطالب: 

  ال:  الشيخ 

  قبله وبعد عما أخبار هوجه األول إن: الطالب

  أيش لون؟ :  الشيخ 

  ..يعين أخباره يف السابقة ويف :الطالب 



  ال ال ليس هذا:  الشيخ 

  ألنه موافق يف األصول أصول الشرائع الطالب: 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه مصدق يعين أنه حكم بصدقها قال إا صدق (( قلنا  ،ال ال:  الشيخ 

وعن  ،وعن اإلجنيل إنه حق ،فهو يقول عن التوراة إا حق))  والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

 ؛أكون مصدقا له ،ت صدقت أكون مصدقا له؟ نعمهو يصدقها كما لو أخربين خمرب وقلالزبور إنه حق نعم؟ ف

جاء مطابقا ملا  ،أنه جاء مطابقا ملا أخربت به يعين هي أخربت فجاء مصدقا له :الوجه الثاين من تصديقه هلا

ني رسول اهللا إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من إ عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم قال: (( ؛أخربت به

)) فجاء هذا الكتاب مصدقا هلذه البشارة فهذا معىن كونه  التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

من أين؟ من التوراة  )) لما معهم (( وقوله: ؛مصدقا ملا سبق أنه يقول إا صادقة وأنه جاء مطابقا ملا أخربت به

مسه أو وصفه إإما بصلى اهللا لعيه وسلم وهذا واضح بأن التوراة أخربت بالرسول عليه الصالة السالم  ؛واإلجنيل

   الذي ال ينطبق على غريه.

ومن حرف جر؟ ألا  ةأليش مضموم )) من قبل ((وهنا  ؛)) أي من قبل أن جييئهم وكانوا من قبلوقوله: ((  

منها البناء على الضم إذا حذف  ؛وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وحتت وما أشبهها إن هلا أربع حاالت ؛مبنية

أي جاء وكانوا  ؛فإا تكون مبنية على الضم ، إذا حذف املضاف إليه ونووي معناهونووي معناه ،املضاف إليه ال

مبعىن أم يستنصرون ويقولون سيكون لنا  )) يستفتحون (( ؛الذين كفروامن قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على 

 ؛من أين؟ من املشركني الذين هم األوس واخلزرج )) الذين كفروا (( :وقوله ؛يعين النصر عليكم ؛الفتح عليكم

نيب فكانوا يقولون إنه سيبعث  ؛ألن األوس واخلزرج كانوا على الكفر ما هم بأهل الكتاب كما هو معروف

شيء الذين باللكن ملا جاءهم الرسول كفروا به والعياذ باهللا جاءهم  )) يستفتحون ((وسنتبعه وسننتصر عليكم 

  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كفروا به.

أولئك الذي اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة  (( ....اآلية اليت قبلها الدرس الذي قبل  الذي قبله شيخ ما أخذناه،

    )) يخفف عنهم العذاب والهم ينصرون فال


